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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 
σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του 
υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη της Γερουσίας της Γαλλικής 
Δημοκρατίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ. 53

ΓΕΡΟΥΣΙΑ
____

24 Ιανουαρίου 2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011-2012

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μόνον η τελική μορφή θεωρείται αυθεντικό κείμενο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ

σχετικά με την συμβατότητα της αρχής της επικουρικότητας της προτάσεως κανονισμού που 
θεσπίζει κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων 
δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού 
ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ (E6903).

Έχει καταστεί ψήφισμα της Γερουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 73 ζ, εδάφια 4 και 5, του 
κανονισμού της Γερουσίας, η ακόλουθη πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικών:

Τα άρθρα 3 και 4 της πρότασης κανονισμού (E 6903) αναφέρουν ότι:

– τα σχέδια του νόμου περί προϋπολογισμού καθώς και τα μεσοπρόθεσμα σχέδια 
δημοσιονομικών προγραμμάτων θα πρέπει «να βασίζονται σε ανεξάρτητες μακροοικονομικές 
προβλέψεις»,

– τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν «ανεξάρτητα δημοσιονομικά συμβούλια»,

– τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν «αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες 
σχετικά με το ισοζύγιο του προϋπολογισμού οι οποίοι εντάσσουν στην εθνική δημοσιονομική 
διαδικασία τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους», «οι οποίοι καλύπτουν την 
ευρύτερη δημόσια διοίκηση ως σύνολο έχουν δεσμευτικό, κατά προτίμηση συνταγματικό
χαρακτήρα».
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Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 6 του Συντάγματος,

Η Γερουσία:

Γενικές Παρατηρήσεις

– εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η πρόταση κανονισμού δεν είναι επαρκώς 
αιτιολογημένη από την άποψη της αρχής της επικουρικότητας·

– διαπιστώνει ότι στην περίπτωση της Γαλλίας, θα ήταν αναγκαία μια συνταγματική 
αναθεώρηση, έτσι ώστε η αρχή του διαρθρωτικού ισοζυγίου να εγγραφεί κατά τρόπο πλήρως 
υποχρεωτικό στην εθνική διαδικασία προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 4 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σέβεται «τις 
θεμελιώδεις πολιτικές και συνταγματικές δομές των κρατών μελών»· θεωρεί ότι εάν καταστεί 
αναγκαία μια αναθεώρηση του Συντάγματος από μια πράξη παράγωγου δικαίου, μια 
παρόμοια πράξη δεν μπορεί να επιβάλλει στα κράτη μέλη να τροποποιήσουν το Σύνταγμά 
τους·

– διερωτάται κατά πόσο η πρόταση E 6903, η οποία έχει την μορφή κανονισμού άμεσα 
εφαρμόσιμη, ζητώντας όμως ταυτόχρονα μεταβατικά μέτρα, σέβεται το άρθρο 288 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θεσπίζει τη διαφορά μεταξύ 
οδηγιών και κανονισμών·

Παρατηρήσεις σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας

– υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει 
ότι η Ένωση δεν μπορεί να παρέμβει, με βάση την αρχή της επικουρικότητας, «εφόσον και 
κατά το βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 
από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της 
προβλεπόμενης δράσης να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης»· πράγμα το οποίο,
όπως το αναγνωρίζει και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως αποτέλεσμα να 
εξετάζεται όχι μόνο εάν ο στόχος της προβλεπόμενης δράσης μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα 
σε επίπεδο Ένωσης, αλλά επίσης εάν η «ένταση» της δράσης που έχει αναληφθεί δεν 
υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για να επιτευχθεί ο στόχος τον οποίον η εν λόγω δράση 
σκοπεύει να υλοποιήσει·

– λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση κανονισμού δεν θα πρέπει να καθιστά 
υποχρεωτικά τα μέσα με τα οποία τα κράτη μέλη σέβονται τους στόχους που έχουν 
καθοριστεί από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

– θεωρεί ότι τα άρθρα 3 και 4 της πρότασης κανονισμού (E 6903) δεν είναι συμβατά, με
την σημερινή διατύπωσή τους, με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πρωτόκολλο αριθ. 2 το οποίο
επισυνάπτεται στην εν λόγω Συνθήκη, παρά μόνο με την επιφύλαξη της ακόλουθης 
ερμηνείας:

α) Η σύνθεση και η λειτουργία του «ανεξάρτητου δημοσιονομικού συμβουλίου» που 
προβλέπεται από το ίδιο άρθρο θα πρέπει να δίδει ευρεία ευχέρεια εκτίμησης στα κράτη 
μέλη·



PE480.791v01-00 4/4 CM\890899EL.doc

EL

β) αυτό θα πρέπει επίσης να ισχύει στην περίπτωση της φύσης των «ανεξάρτητων 
μακροοικονομικών προβλέψεων» που προβλέπονται από το άρθρο 3, οι οποίες θα πρέπει 
ειδικότερα να είναι δυνατόν να αντιστοιχούν στο μέσο όρο των προβλέψεων των 
οικονομικών οργανισμών.

Κατέστη ψήφισμα της Γερουσίας στις 24 Ιανουαρίου 2012.

Ο πρόεδρος,

Υπογραφή:

Jean-Pierre BEL


